Читати книги – модно, дарувати – приємно!
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14 лютого – Міжнародний день дарування книг

День 14 лютого багатий на святкові події – це і день закоханих, і день комп’ютерника, а в
2012 році до цього переліку додалося ще одне свято – Міжнародний день дарування книг
(International Book Giving Day). З’явилося це свято завдяки зусиллям засновниці відомого в
США сайту дитячої книги Delightful Children’s Books – Еммі Бродмур. Воно покликане
об’єднати всіх, хто любить книги та читання. Ідею його створення їй підказав її маленький
син, який запитав: «Чому немає особливого дня, коли люди дарують один одному книги?».
Підхопивши цей задум, Еммі почала запрошувати через Інтернет різних людей долучитися
до проекту «International Book Giving Day». Згодом ініціатива отримала підтримку в усьому
світі й продовжує набирати популярність по сьогоднішній день.
Головна мета проекту – надати можливість усім дітям прочитати книжки, адже далеко не всі
мають змогу придбати їх. Еммі Бродмур хотіла надихнути якомога більше людей по всьому
світу подарувати книгу дитині. У своєму блозі Еммі пише: «Зараз люди не просто дарують
один одному книги, вони розповідають свої історії і діляться своїми фото в Твіттері, Фейсбук
і на сайті International Book Giving Day’s, надихаючи все нових і нових учасників приєднатися
до проекту». Популяризації свята сприяє також підтримка відомих авторів, блогерів і
письменників.
Завдяки цьому проекту та небайдужим людям традиція дарувати книги знову повернулася. З
кожним роком все більше книжок, як уже читаних, так і зовсім нових, вирушає в дорогу в різні
куточки світу, прищеплюючи мільйонам дітей любов до читання й даючи дорослим людям
можливість отримати насолоду від дарування.
Шановні читачі! Ви теж можете долучитися до цієї доброї традиції, адже не лише діти, а й

багато дорослих теж не мають змоги придбати книги, але мають бажання їх прочитати.
Алгоритм дарування дуже простий – прочитав багато книг, провів дослідження, написав
книгу, подарував книгу другові, члену сім’ї, бібліотеці – отримай радість; придбав книгу,
прочитав її – відпусти до інших читачів. Книгу можете залишити в залі очікування, в фойє, на
полиці буккроссингу, передати до репозитарію.
Передаючи до бібліотеки електронні версії своїх видань, розміщуючи їх у ресурсах
відкритого доступу, автори мають змогу ознайомити світову наукову спільноту з
результатами своїх досліджень, поширити свої ідеї, знайти однодумців та співавторів,
сприяти підвищенню рівня визнання нашого університету у світі. Високі показники науковотехнічної бібліотеки НТУ «ХПІ» за Вебометричним рейтингом бібліотек України (4 місце
серед бібліотек України, а серед бібліотек вузів України – 1 місце) є результатом плідної
співпраці бібліотеки з науковцями університету.
Користуючись нагодою, вітаємо з Міжнародним днем дарування книг усіх добрих друзів
нашої бібліотеки – учасників акції «Подаруй книгу бібліотеці», що проходить щорічно. Лише у
2015 році завдяки їх внеску 1569 примірників книг та періодичних видань на суму понад
111,5 тис. грн. поповнили фонд нашої бібліотеки, а 8777 назв видань поповнили репозитарій
університету та сайт бібліотеки.
Приємно усвідомлювати, що дуже багато добрих та небайдужих викладачів, науковців,
співробітників та студентів із задоволенням відпускають вже прочитані або й нові книги,
надаючи їм можливість зустріти нового читача. Висловлюємо щиру подяку за безкорисно
передані до фонду бібліотеки наукові видання та художню літературу нашим дарувачам:
доктору технічних наук, професору, ректору НТУ «ХПІ» Євгену Івановичу Соколу, Почесному
ректору НТУ «ХПІ», голові Вченої ради НТУ «ХПІ», професору Леоніду Леонідовичу
Товажнянському, проректору, професору Андрію Петровичу Марченку, професорам: Леоніду
Михайловичу Бєсову, Анатолію Володимировичу Бойку, Валерію Васильовичу Бурезі,
Світлані Юріївні Гавриленко, Ігорю Петровичу Гамаюну, Олексію Васильовичу Горілому,
Анатолію Івановичу Грабченку, Ользі Олексіївні Дольській, Віталію Володимировичу
Дмитрику, Володимиру Володимировичу Дубічинському, Андрію Володимировичу
Кіпенському, Володимиру Борисовичу Клєпікову, Михайлу Михайловичу Красикову, Сергію
Юрійовичу Леонову, Андрію Олександровичу Мамалую, Олегу Костянтиновичу
Морачковському, Віталію Івановичу Ніколаєнку, Галині Вікторівні Омеляненко, Олександру
Георгійовичу Романовському, Миколі Дмитровичу Сахненку, Галині Дмитрівні Семченко,
Михайлу Сергійовичу Степанову, Юрію Івановичу Панфілову, Петру Григоровичу Перерві,
Олександру Семеновичу Пономарьову, Михайлу Володимировичу Черкашенку, Валентину
Івановичу Шустікову, Анатолію Івановичу Яковлєву; доцентам: Віктору Миколайовичу Долі,
Наталії Юріївні Єршовій, Тетяні Віталіївні Михайловій, Юрію Абрамовичу Толчінському,
Олександру Володимировичу Триньову, Ользі Юріївні Чередниченко, Сергію
Костянтиновичу Шелковому; викладачам: Ользі Владиславівні Кохановській, Юлії Андріївні
Мох; співробітникам НТУ «ХПІ»: Галині Петрівні Артюшиній, Ользі Єгорівні Білоус, Юлії
Миколаївні Главчевїй, Олені Юріївні Долі, Анатолію Федоровичу Марущенку, Сергію
Едуардовичу Отводенку, Інні Василівні Серебрійській, родині професора, Заслуженого

винахідника України, колишнього завідувача кафедри «Електричні станції» Володимира
Ульяновича Кизилова та багатьом іншим співробітникам НТУ «ХПІ».
Акція «Подаруй книгу бібліотеці» буде проходити і в цьому році, тож запрошуємо політехніків
долучитися до доброчинної справи. Дари наукових, навчальних та літературно-художніх
видань приймаються у відділі комплектування (Новий корпус НТБ, 1 поверх, к. 9), довідки за
тел.: 707-60-17).
Дари із особистих бібліотек учених обсягом понад 300 примірників зберігаються у фонді НТБ
окремими колекціями. Інформації про дарувальника та наявність автографу обов’язково
відображаються в записах електронного каталогу.
Завітайте до нашої бібліотеки! Ми працюємо для Вас!
Л. Семененко, директор НТБ НТУ «ХПІ»;
С. Костроміна, зав. відділу НТБ

